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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 25 noiembrie 2014 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 434/2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Danea 
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare din 28.10.2014. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Ghiorcoş Ioan, 
preşedinte de şedinţa. 
Dl. Ghiorcoş Ioan prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Kis Tibor propune diverse. 
 
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2015 
 
Domnul Boariu Precup, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
statului de funcţii al SMURD Copşa Mică 
 
Doamna Czika Elena, consilier,  prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării 
unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza 
Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de 
închiriere, doamna Danciu Liliana 
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Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil, cu menţiunea ca 
taxele să fie plătite. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna decembrie 2014 
 
Dl. Comiza Cornel: Il propun pe domnul Kis Tibor. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Diverse:  
 
Dl. Kis Tibor: Vreau să vă spun că luna viitoare vom primi 
colindatori, ca în fiecare an şi dacă vreţi, în funcţie de posibilităţi să 
daţi bani pentru pungile colindătorilor. 
Dl. Taifas Tudor: În P-uri trebuie facută curăţenie, trebuie tăiate 
buruienile şi adunate toate deşeurile vegetale. 
Dl. Comiza Cornel: Vom rezolva şi această problemă, avem la 
compartimentul spaţii verzi persoane care se ocupă de curăţenie. 
Dl. Kis Tibor: Referitor la activitatea de plantare a puietilor, vreau să 
vă spun ca în zona cu camerele de fimat s-au furat parii de susţinere, 
iar băncile sunt rupte şi e păcat. Trebuie să luam măsuri pentru a 
remedia aceasta situaţie. 
Dl. Comiza Cornel: În tot oraşul se vor planta puieti şi vom lua 
măsuri pentru a remedia aceasta situaţie. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Cu semnele de circulaţie se va rezolva ceva? 
Dl. secretar: E drum national, noi nu putem face nimic. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: La rectificările de buget ar trebui să se aloce 
bani şi pentru drumuri. 
Dl. Comiza Cornel: În timp toate străzile din oraş vor fi făcute. 
 
Dl Ghiorcoş Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR 

GHIORCOŞ Ioan                                   ŞERBAN Dorin 
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MATEI Iuliana 


